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 عام من  الفرتة  يف  مقارنة  فقهية  دراسة،    اإلمجاع    ة  املصري    اإلفتاء    دار    فيها  خالفت اليت  الفتاوى  "
 "(منوذًجاابب اجلنائز أ)  م2019  عام  إىل  م2002

 إعداد
 علي  السيد  حممد  عبدهللا

 املطلب األول
 (1)حكم الدفن يف الفساقي

 مذهبني:اختلف الفقهاء يف هذه املسألة, وأييت خالفهم على     
احلنابلة إىل أنه ال  الشافعية, و املالكية, و مجهور الفقهاء من احلنفية, و ذهباملذهب األول:     

 .(2).يشرع الدفن يف الفساقي
الشافعية إىل بعض  و -من احلنفية -الطحطاوي ذهبت دار اإلفتاء املصرية, و :املذهب الثاين    

ال تصلح فيها  أن جيوز شرًعا الدفن يف الفساقي إذا كانت األرض رخوة تكثر فيها املياه اجلوفية, و
 .(3)الشق  طريقة اللحد و

 األدلة
 أدلة أصحاب املذهب األول:    
 -استدلوا ابلكتاب والسنة واملعقول:    
: من الكتاب:      أوًلا
   .(4)أ ْحي اًء و أ ْمو اًًت{ *:}أ َلْ  َن ْع ل  اأْل ْرض  ك ف اًًت  -تعاىل   -هللا    قال    
  وجه الدًللة:    
فالسرت يف احلياة ما يتصرف فيه اإلنسان , فهو سرت لإلنسان, امنت علينا ابلدفن - تعاىل - أنه    

السرت يف املمات  و ,يسرت عورته به و ,من ضرورات البشرية يف خلوته مما يكره أن يطلع عليه غريه
به عليه من نعمة  - تعاىل - ومن وضع يف الفسقية فقد ترك ما امنت هللا سرت جيف األبدان،

 .(5)ال يطلق عليه أنه مدفون ؛ ألن من دفن يف الفساقي  الدفن
 
 



109 
 

 اثنياا: من السنة:    
اجلراحات يوم  -صلى هللا عليه وسلم  - كي إىل رسول هللاعن هشام بن عامر قال: ش   - 1    

أحد، فقال: »احفروا، وأوسعوا، وأحسنوا، وادفنوا االثنني والثالثة يف قرب واحد، وقدموا أكثرهم 
 .(6).«، فمات أيب، فقدم بني يدي رجلنيقرآنً 
  وجه الدًللة:    
", والفساقي احفروااحلديث "دل هذا احلديث على أن الدفن يف الفساقي ال يشرع؛ لقوله يف     

 .(7)ليس فيها حفر, بل يطرح امليت فيها على وجه األرض
 -صلى هللا عليه وسلم -عن احلصني بن وحوح أن طلحة بن الرباء مرض، فأًته النيب  - 2    

به وعجلوا؟ فإنه ال ينبغي   (8)إين ال أرى طلحة إال قد حدث فيه املوت، فآذنوين يعوده، فقال:"
 .(9)جليفة مسلم أن حتبس بني ظهراين أهله"

 وجه الدًللة:    
عل يف الفسقية، فأهله يكشفون عليه يف كل وقت مات هلم ميت، فقد يعرفون ما من ج  أن     

ويشمون الروائح الكريهة منه، وهو يكره يف حال  ,تغري من حال من كشفوا عليه من موًتهم
فال فرق بني أن يكون يف الفسقية أو بني  ؛وإذا كان ذلك كذلك ,م منه بعض ذلكحياته أن يش
 .(10).فيمنع ملا فيه من خرق حرمته  ,ظهراين أهله

إسناده ليس بقوي، واحلصني له :" حيث قال ابن اخلراطقد انقش وجه الدًللة هذا  و    
 .(11)."غريب جًدا، ويف سنده سعيد جمهول", وقال الذهيب:"    صحبة

رواه الطرباين أبن هذا احلديث حسنه بعض احملدثني, قال اهليثمي:" قد أجيب عن هذا  و    
وسكت عليه؛ فهو حسن إن شاء  ,يف األوسط، وقد روى أبو داود بعض هذا احلديث

 .(12)"هللا
 ذلك من وجوه:  اثلثاا: من املعقول و    
أال ترى أن  ,وما فيه من السرت ,من بركة الدفن ن الدفن يف الفساقي فيه حرمانإ األول:    

ا يف قربه، ومن وضع يف الفسقية فيبقى نظيفً  ؛املدفون إذا خرجت منه الفضالت شربتها األرض
من  الدفن يف الفساقي ما يفه, وكذلك وتتحلل من جسد  ,ينماع يف النجاسات اليت خترج منه
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سقية قد يتغريون عن آخرهم، وهو الغالب القبح هبتك السرت عمن فيها، وذلك أن أهل تلك الف
فيبقون عراة مبرأى ممن مير عليهم من الناس، وذلك كشفة هلم وهتك حلرمتهم، وهذا  ؛وينكشفون 

 .(13)موجود ظاهر
ألن حكمة الدفن صونه عن  ؛وحترسه من السباع ,أقل الدفن حفرة تكتم رائحتهأن  الثاين:    

وانتشار رائحته املستلزم للتأذي هبا واستقذار جيفته، فاشرتطت حفرة متنعهما،  ,انتهاك جسمه
ألهنا ال تكتم الريح، وخرج ابحلفرة ما لو وضع  ؛وإن منعت الوحش ,ومن مث َل تكف الفساقي

 .(14)فإنه ال يكفي  ؛وبين عليه ما مينعهما  ,على وجه األرض
متنع الرائحة  ن ضابط الدفن الشرعي: كون  القرب حفرةأبو نوقش هذا الرأي ابلقول     

والس ب ع، وهذا متحق  ٌق يف الفساقي احملك مة اإلغالق، وليس كوهنا على خالف الدفن املعهود 
 .(15).ما دامت قد حتقق فيها ضابط الدفن الشرعي وحكمته  ,مربرًا ل م نع الدفن فيها

وحتبس فيه الروائح الكريهة، فإذا فتح   ,أن ابب الفسقية ضيق كما هو مشاهد مرئي الثالث:    
 ؛جلعل ميت آخر، وكان قريب العهد ممن قبله خرجت تلك الروائح الكريهة إن كان امليت طريً 

فإنه جيد من الكلفة واملشقة النهاية، وقد يكون  ؛وأما من ينزل إليها, فآذت كل من حضر اجلنازة
 .(16).اأو موته أو مها معً   ,ا ملرضهذلك سببً 

 أصحاب املذهب الثاين:  أدلة    
 استدل أصحاب املذهب الثاين ابملعقول؛ و ذلك حيث قالوا:    

كما   -ن طريقتا اللحد والشق إمنا تصلحان يف األرض الصلبة, فإن َل يصلح الدفن بذلك إ      
الدفن هو احلال يف مصر, وغريها من البالد ذات الطبيعة األرضية الرخوة؛ فال مانع من أن يكون 

بطريقة أخرى, بشرط أن حتقق املطلوب املذكور يف القرب الشرعي, وهذا هو الذي دعا أهل مصر 
للجوء إىل الدفن يف الفساقي منذ قرون طويلة؛ ألن أرض مصر رخوة تكثر فيها املياه اجلوفية, وال 

ء من تصلح يها طريقة الشق أو اللحد, وال حرج يف ذلك شرًعا كما نص عليه األئمة الفقها
 .(17).متأخري الشافعية وغريهم

  ميكن مناقشة هذا من وجوه:  و    
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ن الفقهاء نصوا على أن األرض إذا كانت رخوة ال يصلح فيها اللحد ش ق للميت, قال إ: أوهلا    
أللهم إال إذا كانت األرض رخوة ال حتتمل اللحد، فإن  ,ا للسنةولو شقوا ملسلم يكون تركً العيين:" 

يكره الشق بال عذر، فلو تعذر اللحد لكون الرتاب ", وقال ابن مفلح: " الشق حينئذ متعني
 .(18)".ينهار يبنيه بلنب وحجارة إن أمن، نص عليه، وال يشق إذن 

بطريقة أخرى, بشرط أن حتقق املطلوب ن القول أبنه ال مانع من أن يكون الدفن إ :و اثنيها    
املذكور يف القرب الشرعي, إن سلم به يف غري الفساقي؛ فال يسلم به يف الفساقي, ألن املطلوب يف 
القرب الشرعي غري موجود يف الفساقي, ولذلك قال ابن عابدين: " الدفن يف الفساقي مكروه؛ 

ة، واختالط الرجال ابلنساء بال حاجز، عدم اللحد، ودفن اجلماعة يف قرب واحد بال ضرور  ألجل
 .(19)."وجتصيصها، والبناء عليها

ن طبيعة بالدن وإن كانت أراضيها رخوة, إال أن صحراءها واسعة تسع ما ال حيصى إ :و اثلثها
وحنن يف هذا الزمان تيسرت   -خاصة  -عدده من املوتى, وال يقال أن هذا يصعب على الناس 

 هذا عذرًا يرخص الدفن يف الفساقي. سبل املواصالت؛ فال يعد  
  :الرأى املختار    
، وأدلتهم، ومناقشة ما أمكن مناقشته؛ يتبني أن أقرب يف هذه املسألة بعد عرض آراء الفقهاء    

أنه ال يشرع الدفن يف الفساقي, مع املذهبني إىل الصواب هو املذهب األول، الذى يرى أصحابه 
  وذلك ملا يلى :  ؛تقييد هذا القول ابلكراهة وهو رأي اجلمهور منهم

 قوة أدلة أصحاب املذهب األول.  -  1    
ابحلرمة كما قال الشافعية؛ ألن احلرمة حتتاج إىل دليل قاطع, وال دليل قاطع أننا َل نقل  - 2    

 هنا.
أنه َل أيت دليل يدل على جواز الدفن يف الفساقي, فضاًل عما فيها من خمالفات شرعية   - 3    

, وَل يرد عن واحد منهم -رضوان هللا عليهم  -كثرية, علًما أبن مصر فتحت يف عهد الصحابة 
 الدفن يف الفساقي, أو دفن هبا .أنه أابح  
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على فرض القول مبا ذهب إليه أصحاب املذهي الثاين, إال أنه البد من تقييد القول  - 4    
ابجلواز؛ ألن الناس توسعوا يف بناء الفساقي اآلن, حىت صارت كالبيوت بل أفضل منها. وهللا 

 أعلم.
 املطلب الثاين

 ين حكم ضيافة أهل امليت للمعز   
 سألة, وأييت خالفهم على مذهبني:اختلف الفقهاء يف هذه امل    
ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية, واملالكية, والشافعية, واحلنابلة إىل أنه  املذهب األول:    

 الضيافة من أهل امليتوأنه ال تشرع  ه,واألابعد من أقاربه هتيئة طعام ألهل ,يستحب جلريان امليت
خالف فيما بينهم, فاجلمهور على أهنا بدعة مكروهة, وبعض الشافعية, لكن على و للناس, 

كأن جييئهم من حيضر من أهل القرى ,  اجةواحلنابلة يف قول على احلرمة, واستثىن احلنابلة احل
 .(20)إال أن يطعموه البعيدة ويبيت عندهم، فال ميكنهم عادة

نفية إىل أنه يباح ألهل امليت أن يصنعوا  ذهبت دار اإلفتاء املصرية, وبعض احل املذهب الثاين:    
 .(21).  طعاًما, ويدعوا الناس إليه

 األدلة  
 أدلة أصحاب املذهب األول:    
 استدل أصحاب املذهب االول ابلسنة واآلاثر واملعقول؛ و ذلك على النحو التايل:    
: من السنة:      أوًلا
 :"-صلى هللا عليه وسلم  -عن عبد هللا بن جعفر قال: ملا جاء نعي جعفر حني قتل قال النيب    

 .(22).اصنعوا آلل جعفر طعاماً فقد أًتهم أمر ي ْشغ لهم، أوأًتهم ما يشغلهم"
  وجه الدًللة:    
, وال يستحب إصالح طعام ألهله ,يستحب ألقرابء امليت وجريانههذا احلديث على أنه دل     

 .(23).هنم يف شغل مبصاهبمأبعلل  ذلك هلم؛ للت
  ناقشة وجه الدًللة هذا من وجهني:ميكن م  و    

 .أو لغريهم,  ألنفسهمليس يف هذا احلديث هنٌي ألهل امليت من صنيعة الطعام    :أوهلما  
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ا، بل هو لالستحباب فقط كما قال عامة األمر بصنيعة الطعام ليس أبمر إجياب اتفاقً  ن إ: اثنيهما
 ,  ما يفيد حترمي إعداد الطعام من أهل امليت أنفسهما احلديث أصاًل ذ العلماء، ولذلك فليس يف ه

تشغلهم عن ذلك، فأ مر الناس ابلتكافل  بل كل ما فيه أن مصيبة املوت قد  إن هم أرادوا ذلك،
 .(24)معهم

 اثنياا: من اآلاثر:    
وصنيعة الطعام  ,كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت"  عن جرير بن عبد هللا البجلي، قال: - 1    

 .(25)."بعد دفنه من النياحة
  وجه الدًللة:    
قوله "كنا الطعام لغريهم؛ ألنه من النياحة, و دل هذا األثر على أنه ال يشرع ألهل امليت صنع     

، وعلى الثاين -صلى هللا عليه وسلم  -أو تقرير النيب  ,مبنزلة رواية إمجاع الصحابة ,نعد" اخل
 . (26)."فهو حجة ؛فحكمه الرفع على التقديرين

عن طلحة قال: قدم جرير على عمر فقال: هل يناح قبلكم على امليت؟ قال: »ال«.  - 2    
ل: فهل جتتمع النساء عندكم على امليت ويطعم الطعام؟ قال: »نعم«، فقال: »تلك قا

 .(27).النياحة«
  وجه الدًللة:    
دل هذا األثر داللة واضحة على أنه ال يشرع ألهل امليت صنع الطعام لغريهم؛ ألنه من     

 . (28).النياحة
  ميكن مناقشة وجه الدًللة هذا فيما يلي:  و    
وصنيعتهم للطعام، وأن عمر وحده هو من أنكر  ,دل على اجتماع القومقد هذا اخلرب ن إ    

أن الصحابة قد تراجعوا عما كان يفعلونه ل قول  ,مع اجلهل إبسناده اذلك، وليس يف هذا اخلرب أبدً 
 .(29).ع عدم صحته ونكارتهألنه أمر مسكوت عنه يف هذا اخلرب، م  ؛عمر وحده

عن أيب البخرتي، قال: »الطعام على امليت من أمر اجلاهلية، والنوح من أمر  -3    
 .(30)اجلاهلية«
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عن سعيد بن جبري، قال:" ثالث من أمر اجلاهلية: بيتوتة املرأة عند أهل املصيبة ليست  -4    
 .(31)منهم، والنياحة، وحنر اجلزور عند املصيبة "

، (32)عن قيس، قال: أدركت عمر بن عبد العزيز مينع أهل امليت اجلماعات يقول: »ترزون   -5    
 .(33)  تغرمون«  و

  وجه الدًللة:
 -صلى هللا عليه وسلم    -دلت هذه اآلاثر على أنه ال يشرع الطعام على امليت, وقد ثبت عنه      

 غري املشروعية.نه أمر غري أهل امليت بصنع الطعام؛ فيبقى ما سواهم على  إ
  ذلك من وجوه:  و ،اثلثاا: من املعقول    
واإلفضال واإلعانة على نوائب احلق، فإن  ,من ابب اجلود صنع الطعام ألهل امليت نإ: األول    

 .(34).أهل امليت ال يتفرغون الختاذ الطعام ألنفسهم يف الغالب، ويعريون لو اشتغلوا به
 ,ألنه شرع يف السرور ال يف الشرور ؛يكره اختاذ الضيافة من الطعام من أهل امليتنه إ الثاين:    

  .(35).وهي بدعة مستقبحة
 هلم إىل مكروه؛ ألن فيه زيدة على مصيبتهم، وشغاًل  ا للناسصنع أهل امليت طعامً  ن إالثالث:     

إن دعت احلاجة إىل ذلك جاز؛ فإنه رمبا جاءهم من حيضر , إال ا أبهل اجلاهليةشغلهم، وتشبهً 
 .(36).ميتهم من األماكن البعيدة، ويبيت عندهم، وال ميكنهم إال أن يضيفوه

 أدلة أصحاب املذهب الثاين:    
 ؛ و ذلك كالتايل:املعقول  اآلاثر و  استدلوا ابلسنة و    
: من السنة:      أوًلا
صلى هللا -عاصم بن كليب، عن أبيه عن رجل من األنصار، قال:  خرجنا مع رسول هللا عن     

وهو على القرب يوصي  ,- صلى هللا عليه وسلم -يف جنازة، فرأيت رسول هللا  - عليه وسلم
فجاء وجيء  ؛احلافر: "أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه"، فلما رجع استقبله داعي امرأة

 - صلى هللا عليه وسلم -ابلطعام فوضع يده، مث وضع القوم فأكلوا، ففطن آابؤن ورسول هللا 
ي رسول هللا،  :ت املرأةيلوك لقمة يف فمه، مث قال: "أجد حلم شاة أخذت بغري إذن أهلها" فأرسل

رسلت إىل جار يل قد اشرتى شاة أن أتشرتى يل شاة، فلم أجد، ف (37)إين أرسلت إىل النقيع
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صلى هللا -أرسل هبا إيل بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إىل امرأته، فأرسلت إيل هبا، فقال رسول هللا 
 .(38): "أطعميه األسارى"-عليه وسلم

  وجه الدًللة:    
صلى  -؛ لقبول النيب والدعوة إليه ,يدل على إابحة صنع أهل امليت الطعاماحلديث هذا ن إ    

 .(39).الطعام من داعي املرأة اليت هي زوجة املتوىف  -هللا عليه وسلم  
   ؛ و ذلك كالتايل:نوقش وجه الدًللة هذا من وجوهقد    و    
", وقال أبوداود: ال حيتج به إذا انفردأن عاصم بن كليب خمتلف فيه, قال ابن املديين: " األول:    

 .(40)."وعاصم ابن كليب عن أبيه عن جده ليس بشي"
نه وإن قال فيه ابن املديين ما قال, إال أن أكثر احملدثني على توثيقه, أبأجيب عن هذا  و    
وال  ", وقال العيين:"وقد أخرج له مسلم, صاحل: "، وقال أبو حات " أمحد ال أبس به :"قال

يضره قول أيب داود: وعاصم بن كليب عن أبيه عن جده ليس بشيء، فإن هذا ليس من 
دارقطين يف " سننه " يف الضحاي عن محيد بن الربيع ثنا  روايته عن أبيه عن جده، وأخرجه ال

 .(41)."إدريس به ومحيد بن الربيع هو اخلزاز خباء معجمة وزاي مكررة
مع احتمال سبب خاص،  ,فيه نظر، فإنه واقعة حال ال عموم هلاقال ابن عابدين:"  الثاين:    

, ومذهب غرين كالشافعية, على أنه حبث يف املنقول يف مذهبنا ,خبالف ما يف حديث جرير
 حبديث جرير املذكور على الكراهة، وال سيما إذا كان يف الورثة صغار أو واحلنابلة استدالاًل 

د الشموع والقناديل كإيقا,  ا من املنكرات الكثريةغائب، مع قطع النظر عما حيصل عند ذلك غالبً 
اليت توجد يف األفراح، وكدق الطبول، والغناء ابألصوات احلسان، واجتماع النساء واملردان، وأخذ 

فال  ؛األجرة على الذكر وقراءة القرآن، وغري ذلك مما هو مشاهد يف هذه األزمان، وما كان كذلك
 .(42).وبطالن الوصية به  ,شك يف حرمته

ن هذه القصة وقعت قبل النهي عنها، وميكن أن حيمل أبكن أن جياب عنها نه ميإ الثالث:    
صلى  -على بيان اجلواز، فإهنا من أهل امليت ليست مبحرمة بل مكروهة، فلعله فعله رسول هللا 

 .(43).لبيان اجلواز  -هللا عليه وسلم  
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هو قوله:  -هذا احلديث وحديث جرير السابق  -منشأ املخالفة بني احلديثني ن إالرابع:     
منونً " داعي امرأة " والصواب, "داعى امرأته" أي إبضافة لفظ امرأة إىل الضمري اجملرور، وهو غلط

والدليل عليه أنه وقع يف سنن أيب داود "داعي امرأة"  ,وإسقاط الضمري اجملرور ,أي بغري اإلضافة
وروى هذا احلديث أمحد يف مسنده، وقد وقع فيه أيضاً ، بغري اإلضافة، أي إبسقاط الضمري

، وهذا كله يدل (44)بل زاد فيه بعد "داعي امرأة" لفظ "من قريش" ,"داعي امرأة" بغري اإلضافة"
أي بغري إضافة امرأة , على أن الصحيح يف حديث عاصم بن كليب هذا لفظ "داعي امرأة" منونً 

، وعلى هذا فال خمالفة بني احلديثني، وهذا ظاهر ال حيتاج إىل الضمري اجملرور، بل إبسقاط الضمري
  .(45)."إىل التفكر والتأمل

  اثنياا: من اآلاثر:    
: أهنا كانت إذا مات امليت من أهلها، - صلى هللا عليه وسلم - عن عائشة، زوج النيب -1    

فطبخت، مث صنع  (46)تلبينةفاجتمع لذلك النساء، مث تفرقن إال أهلها وخاصتها، أمرت بربمة من 
صلى هللا عليه وسلم    - فصبت التلبينة عليها، مث قالت: كلن منها، فإين مسعت رسول هللا  (47)ثريد 

 . (49).لفؤاد املريض، تذهب ببعض احلزن«  (48)يقول: »التلبينة جممة  -
 وجه الدًللة:    
لغريهم الطعام؛ ألن عائشة كانت إذا دل هذا احلديث على أنه جيوز ألهل امليت أن يصنعوا     

 .(50).مات هلا ميت, صنعت طعام تطعمه للنساء قبل تفرقهن
 مبا يلي:  نوقش وجه الدًللة هذاقد    و    
كون النساء اجملتمعات َل يشاركن يف األكل، وأما ما   ظاهر يف "إال أهلها وخاصتهان لفظ "إ    

؛ األكل، فمخالف ملا دل عليه سياق احلديثقاله بعض الشراح من أهنن شاركن يف 
 .(51).فليتأمل

 :عن علي بن زيد عن احلسن عن األحنف بن قيس قال: مسعت عمر بن اخلطاب يقول -2    
 ,قال يزيد بن هارون: نس ,ا رؤوس الناس ال يدخل أحد منهم يف ابب إال دخل معه فيهإن قريشً 

أمر  ؛ر ما أتويل قوله يف ذا حىت طعن فلما احتضرفلم أد ,طائفة من الناس :وقال عفان وسليمان 
وقال عفان وسليمان: , ا فيطعمواوأمره أن جيعل للناس طعامً  ,ا أن يصلي ابلناس ثالثة أيمصهيبً 
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فأمسك الناس  ؛ووضعت املوائد  ,فلما رجعوا من اجلنازة جيء ابلطعام, حىت يستخلفوا إنسانً 
 -فقال العباس بن عبد املطلب: أيها الناس إن رسول هللا , للحزن الذي هم فيه قال يزيد: ,عنها

قال  ,فأكلنا بعده وشربنا ؛ومات أبو بكر ,قد مات فأكلنا بعده وشربنا -صلى هللا عليه وسلم 
ومد  ,فأكل ؛مث مد العباس يده ,فكلوا من هذا الطعام ؛عفان وسليمان: وإنه ال بد من األجل

 .(52)مر إهنم رؤوس الناسفعرفت قول ع  ,فأكلوا  ؛الناس أيديهم
 وجه الدًللة:    
أوصي بصناعة الطعام للناس؛ فدل ذلك على جواز صنع أهل  -رضي هللا عنه  -ن عمر إ    

 .(53).امليت الطعام للناس
 ؛ و ذلك على النحو التايل:ميكن مناقشة وجه الدًللة هذا من وجهني  و    
علي بن زيد بن ن هذا األثر غري صحيح, فإن فيه على بن زيد, قال ابن امللقن:" إ األول:    

قال ابن القطان يف »علله«: علي بن زيد تركه قوم , جدعان ضعيف، وإن كان بعضهم قواه
وضعفه آخرون، ووثقه مجاعة ومدحوه، و مجلوا أمره، أنه كان يرفع الكثري مما يقفه غريه، واختلط 

 .(54)."وكان من األشراف  ,ابلكذبوال يتهم    ,اآخرً 
على فرض صحته, فهو معارض مبا قد سبق يف أدلة أصحاب املذهب األول من أنه  الثاين:    

 أنه عد صناعة أهل امليت طعاًما للناس من النياحة.   -رضي هللا عنه   -أثر عنه 
  :  الرأى املختار    
بعد عرض آراء الفقهاء يف هذه املسألة، وأدلتهم، ومناقشة ما أمكن مناقشته؛ يتبني أن أقرب     

أنه التشرع الضيافة من أهل امليت, املذهبني إىل الصواب هو املذهب األول، الذى يرى أصحابه 
 مع تقييد عدم املشروعية, هألهل اواألابعد من أقاربه هتيئة طعامً امليت  ولكن يستحب جلريان

 -؛ وذلك ملا يلي:لحاجةلاحلنابلة    اءواستثن  ال ابحلرمة,  لكراهةاب
 قوة أدلة أصحاب املذهب األول, وتوجيههم ألدلة خصومهم.  -1    

اآلاثر, غري مسلم به؛ ألنه إما   أن ما استدل به أصحاب املذهب الثاين من السنة و -2    
إما أنه ضعيف ال يصلح لالحتجاج  يقبل, ولكن االستشهاد به يف غري موضعه؛ فال  صحيح, و

 به . 
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 َل نقل ابحلرمة؛ لعدم الدليل القاطع من كتاب أو سنة أو إمجاع, على ذلك.  -3    
ننا قلنا ابستثناء احلنابلة؛ نظرًا للحاجة اليت البد من صنع الطعام ألجلها, فال أبس بصناعته إ -4

 حينئذ. وهللا أعلم.
 املطلب الثالث

  املسلم املتوىف ابلرمحة واملغفرةالدعاء لغري
 سألة, وأييت خالفهم على مذهبني:اختلف الفقهاء يف هذه امل    
, وابن حزم والشافعية, واحلنابلة ,واملالكية ,احلنفيةمن  مجهور الفقهاء ذهب املذهب األول:    

القرايف من املالكية فقال: الدعاء , وابلغ والرمحة ابملغفرةاملتوىف إىل حرمة الدعاء للكافر  الظاهري
 .(55)ابملغفرة للكافر كفر

إىل أنه ال مانع من الدعاء لغري  , وبعض الشافعيةذهبت دار اإلفتاء املصرية املذهب الثاين:    
  .(56)املسلم بعد موته, لعل هللا يرمحه  

 األدلة
 أدلة أصحاب املذهب األول:    
 واإلمجاع :تدلوا ابلكتاب والسنة  اس    
: من الكتاب والسنة:      أوًلا
:}م ا كان  ل لن يب    و ال ذ ين  آم ن وا أ ْن ي ْست  ْغف ر وا ل ْلم ْشر ك ني  و ل ْو كان وا أ ويل  ق  ْرىب -  تعاىل  -قال هللا   -1    

يم {  .(57)م ْن ب  ْعد  م ا ت  ب  ني   هل  ْم أ ن  ه ْم أ ْصحاب  اجلْ ح 
 وجه الدًللة:    
دلت هذه اآلية على أنه ال جيوز أن يدعى لغري املسلم املتوىف ابملغفرة والرمحة, ويظهر وجه     

 -الداللة جلًيا مبعرفة سبب نزول هذه اآلية, وقد ورد يف سبب نزوهلا ثالثة أحاديث وهم:
 -خل عليه النيب عن سعيد بن املسيب، عن أبيه، قال: ملا حضرت أاب طالب الوفاة د األول:    

صلى هللا عليه  -، وعنده أبو جهل وعبد هللا بن أيب أمية، فقال النيب - صلى هللا عليه وسلم
: " أي عم، قل: ال إله إال هللا أحاج لك هبا عند هللا "، فقال أبو جهل، وعبد هللا بن أيب -  وسلم

: - صلى هللا عليه وسلم - أمية: ي أاب طالب أترغب عن ملة عبد املطلب، فقال النيب
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»ألستغفرن لك ما َل أنه عنك«، فنزلت: }م ا كان  ل لن يب    و ال ذ ين  آم ن وا أ ْن ي ْست  ْغف ر وا ل ْلم ْشر ك ني  و ل ْو  
يم {  .(58)كان وا أ ويل  ق  ْرىب م ْن ب  ْعد  م ا ت  ب  ني   هل  ْم أ ن  ه ْم أ ْصحاب  اجلْ ح 

 يستغفر ألبويه ومها مشركان، فقلت قال:" مسعت رجاًل  -ي هللا عنه رض - عن علي الثاين:    
له: أتستغفر ألبويك ومها مشركان؟ فقال: أوليس استغفر إبراهيم ألبيه وهو مشرك، فذكرت ذلك 

 و ل ْو كان وا  للنيب صلى هللا عليه وسلم فنزلت: } م ا كان  ل لن يب    و ال ذ ين  آم ن وا أ ْن ي ْست  ْغف ر وا ل ْلم ْشر ك ني  
يم  {  .(59)أ ويل  ق  ْرىب م ْن ب  ْعد  م ا ت  ب  ني   هل  ْم أ ن  ه ْم أ ْصحاب  اجلْ ح 

قرب أمه، فبكى وأبكى من  - صلى هللا عليه وسلم - عن أيب هريرة، قال: زار النيبالثالث:     
أزور قربها فأذن يل،   حوله، فقال: »استأذنت ريب يف أن أستغفر هلا فلم يؤذن يل، واستأذنته يف أن

 .(60)فزوروا القبور فإهنا تذكر املوت«
 وجه الدًللة من حديث أيب هريرة:  مناقشة    
 ؛وإال فقد جاء يف حديث حسن ,وما ورد يف حق آمنة حممول على أول األمرقال ابن عالن:"    

 .(61)"فآمنا به  ؛أن هللا أحيا له أبويه  ,واعتضاد بعضها ببعض  ,لتعدد طرقه
 أجيب عن هذا من وجهني:  و    
 يرده القرآن  ,احلديث يف إحياء أبيه وأمه موضوع" قال أبو اخلطاب بن دحية: األول:    

 ,(63)وقال: }ف  ي م ْت و ه و  ك اف ٌر{ ,(62): }و ال  ال ذ ين  مي  وت ون  و ه ْم ك ف اٌر{- تعاىل - قال ,واإلمجاع
فكيف بعد  ,َل ينفعه اإلميان بعد الرجعة، بل لو آمن عند املعاينة َل ينفعه ,فمن مات وهو كافرٌ 

 .(64)"اإلعادة
إال أن وجه الداللة  - صلى هللا عليه وسلم -نه على فرض ثبوت حديث إميان أبويه إالثاين:     

منع عن االستغفار ألمه أول األمر؛ ألهنا كانت  -صلى هللا عليه وسلم -منه ما زال قائًما, فإنه 
 مشركة .

 .(65){اْدع وا ر ب ك ْم ت ض رًُّعا و خ ْفي ًة إ ن ه  ال  حي  بُّ اْلم ْعت د ين  :}-تعاىل  -قال هللا  -2    
  وجه الدًللة:    
ال حيب االعتداء يف الدعاء, والدعاء لغري املسلم  -تعاىل  -اآلية على أن هللا دلت هذه     

 .(66)يسأل ما َل يكن الرب ليفعله  الداعي  ن ابملغفرة من االعتداء؛ أل
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 اثنياا: من اإلمجاع:    
أمجع أهل العلم على أنه حيرم على املسلم أن يدعو للميت غري املسلم ابملغفرة والرمحة, وحكى     

واملسلمون  ا،حيرم أن يدعى ابملغفرة وحنوها ملن مات كافرً إمجاعهم غري واحد منهم, قال النووي: 
ها ولو واحلاصل أن حرمة االستغفار للكافر بعد موته جممع علي, وقال النفراوي:" جممعون عليه

 .(67)."لألبوين، وإمنا وقع خالف يف استغفاره لألبوين حال حياهتما إذ قد يسلمان 
 وميكن مناقشة هذا فيما يلي:    

 ن اإلمجاع غري مسلم به؛ لثبوت اخلالف عن بعض الشافعية.إ
 أدلة أصحاب املذهب الثاين:    

 أصحاب املذهب الثاين من الكتاب مبا يلي :استدلوا  
:}م ا كان  ل لن يب    و ال ذ ين  آم ن وا أ ْن ي ْست  ْغف ر وا ل ْلم ْشر ك ني  و ل ْو كان وا أ ويل  ق  ْرىب م ْن -تعاىل  -قال هللا     

يم {  .(68).ب  ْعد  م ا ت  ب  ني   هل  ْم أ ن  ه ْم أ ْصحاب  اجلْ ح 
 وجه الدًللة:    
االستغفار بكون املستغفر له, قد تبني أنه من أصحاب اجلحيم, أنط حرمة  -تعاىل  -ن هللا إ    

ومفهوم ذلك أنه إذا َل يتبني للمستغفر ذلك؛ فال مانع من االستغفار, ولذلك فال مانع من أن 
 .(69).يدعو املسلم ألبيه غري املسلم؛ لعل هللا يرمحه, ويشفعه فيه

 ناقشة وجه الدًللة هذا من وجهني:ميكن م  و    
على الكفر, ويدل على ذلك  مبوته أن غري املسلم من أصحاب اجلحيميتبني  نهإ :األول    

 خربان:
أنه قال: »والذي نفس حممد  - صلى هللا عليه وسلم - عن أيب هريرة، عن رسول هللاأوهلما:     

بيده، ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي، وال نصراين، مث ميوت وَل يؤمن ابلذي أرسلت به، 
 .(70).إال كان من أصحاب النار«

ا،  عن سعيد بن جبري، قال: جاء رجل إىل ابن عباس، فقال: إن أيب مات نصرانيً  اثنيهما:    
فقال له: " اغسله، وكفنه وحنطه، مث ادفنه، مث قال هذه اآلية }م ا ك ان  ل لن يب    و ال ذ ين  آم ن وا أ ْن 

يم   و م ا ك ان   *ي ْست  ْغف ر وا ل ْلم ْشر ك ني  و ل ْو ك ان وا أ ويل  ق  ْرىب  م ْن ب  ْعد  م ا ت  ب  ني   هل  ْم أ ن  ه ْم أ ْصح اب  اجلْ ح 
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ه  ف  ل م ا ت  ب  ني   ل ه  أ ن ه  ع د وٌّ ّلِل    ت  ب  ر  اْست ْغف   ٍة و ع د ه ا إ ي  قال: ملا , (71)أ  م ْنه {ار  إ بْ ر اه يم  أل  ب يه  إ ال  ع ْن م ْوع د 
 .(72).مات على كفره تبني له أنه عدو هلل، فتربأ منه"

لنا ابلسرائر؛ ألنه لو سرن على ما قال به ننا مطالبون ابحلكم ابلظاهر, وال عالقة إالثاين:     
أصحاب املذهب الثاين, فسينتج عن ذلك عدم احلكم على غري املسلمني ابلكفر؛ ألننا َل نتيقن  
أهنم ماتوا على الكفر, ويف هذا مصادمة للنصوص الصحيحة الصرحية من الكتاب والسنة, فإذا 

وأنه من أصحاب النار, بل لو قسنا ذلك مات اإلنسان على غري اإلسالم؛ حكمنا عليه بكفره, 
على املسلم؛ لتبني بطالن هذا القول, فإن بعض من يعيشون على دين اإلسالم ميوتون علي غريه, 
أبن تسوء خامتتهم, أو ما شابه ذلك, دون أن يعلم هبم أحد, فهل نقول عن هؤالء أنه ال جيوز 

اإلسالم؟ فثبت إذن احلكم ابلظاهر للمسلم,   ألحد أن يستغفر هلم؛ ألننا َل نتيقن أهنم ماتوا على
 يتوىل سرائرمها .  -تعاىل   -وغريه, وهللا  

  :  الرأى املختار    
بعد عرض آراء الفقهاء يف هذه املسألة، وأدلتهم، ومناقشة ما أمكن مناقشته؛ يتبني أن أقرب     

 ابملغفرةاملتوىف كافر الدعاء لل حرمةاملذهبني إىل الصواب هو املذهب األول، الذى يرى أصحابه 
 ؛ وذلك ملا يلي:والرمحة

 , وهي نص يف املسألة.قوة أدلة أصحاب املذهب األول  -1    

أن هذا القول هو ما عليه السواد األعظم من الفقهاء إن َل نسلم ابإلمجاع, فمن خالف  -2    
 فعليه ابلدليل, وال دليل .

قد حسم  -تعاىل  -والرمحة لغري املسلم املتوىف؛ ألن هللا أنه ال فائدة من الدعاء ابملغفرة  - 3    
إ ن  اّلِل   ال  ي  ْغف ر  أ ْن ي ْشر ك  ب ه  و ي  ْغف ر  م ا د ون  ذ ل ك  ل م ْن ي ش اء  و م ْن } :-سبحانه  -القضية فقال 

ّلِل   ف  ق د  افْ ت  ر ى إ ْْثًا ع ظ يًما  وهللا أعلم .  .(73).{ي ْشر ْك اب 
 

, حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح.  ا وحنوههي كبيت معقود يف البناء يسع مجاعة قيامً  :الفساقي( 11
الناشر:  , 612, ص  اخلالدياحملقق: حممد عبد العزيز (, ه 1231 )ت:املؤلف: أمحد بن حممد بن إمساعيل الطحطاوي احلنفي

 .م1997 -ه  1418الطبعة: الطبعة األوىل , لبنان  -دار الكتب العلمية بريوت 
اعتىن به , ه (1069:تاملؤلف: حسن بن عمار بن علي الشرنباليل املصري احلنفي ), مراقي الفالح شرح منت نور اإليضاح( 2

, ورد احملتار على الدر املختار م2005 -ه  1425الطبعة: األوىل، , الناشر: املكتبة العصرية, 226, ص وراجعه: نعيم زرزور
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, ه (1299: تاملؤلف: حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد هللا املالكي ), منح اجلليل شرح خمتصر خليل, و 2/233ج
 حممد بن حممد بن املؤلف: أبو عبد هللا, املدخل, و م1989- ه 1409ًتريخ النشر: , بريوت -الناشر: دار الفكر ,1/501ج

والنجم الوهاج يف شرح , الناشر: دار الرتاث, 3/267, جه (737حممد العبدري الفاسي املالكي الشهري اببن احلاج)ت: 
ه (، احملقق: جلنة علمية، 808املنهاج، املؤلف: كمال الدين، حممد بن موسى بن عيسى بن علي الد م ريي أبو البقاء الشافعي)ت: 

. علًما أبن احلنفية  2/378, واملغين البن قدامة جم2004 -ه  1425جدة، الطبعة: األوىل،  -ر: دار املنهاج , الناش3/82ج
ء  نصوا على الكراهة, واملالكية على أنه بدعة, والشافعية على احلرمة, وأما احلنابلة فإهنم َل ينصوا على الفساقي وإمنا نصوا على البنا 

 على القبور. 
:  التاريخ ,  alifta.org www.dar, , وموقع دار اإلفتاء املصرية33/285ية من دار اإلفتاء املصرية ج( الفتاوى اإلسالم3
 هناية احملتاج إىل شرح املنهاج , و 612ص   حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح, و 2363 رقم املسلسل م,30/05/2013

: تاملؤلف: مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي )ومعه حاشيتا الشرباملسي والرشيدي, 
 . علًما أبن الطحطاوي قال بذلك عند الضرورة . م1984 - ه 1404 ,الناشر: دار الفكر، بريوت, ه (1004

 .26,  25: , اآليةاملرسالت( سورة 4
 .272 - 3/267( املدخل البن احلاج ج5
, برقم 4/213, جابب ما جاء يف دفن الشهداء, سنن الرتمذي, أبواب اجلهاد, حديث حسن صحيح( رواه الرتمذي, وقال: 6

 .194 /3, وصححه األلباين, إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ج1713
 .1219 /3( مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح للهروي ج7
املؤلف: أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن , شرح سنن أيب داود أعلموين من اإليذان، وهو اإلعالم.: ف آذ ن وين   ( 8

 -الناشر: مكتبة الرشد , احملقق: أبو املنذر خالد بن إبراهيم املصري, ه (855: تحسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن )
 . م1999 -ه  1420الطبعة: األوىل، , الريض

 , وضعفه حمققاه. 3159, برقم 5/71, جابب التعجيل ابجلنازة( رواه أبو داود, السنن, أول كتاب اجلنائز, 9
 .272 - 3/267( املدخل البن احلاج ج10
اختصره : أبو عبد هللا حمم د بن أمحد بن , املهذب يف اختصار السنن الكبري, و 125 /2( األحكام الوسطى البن اخلراط ج11

سر بن إبراهيم, ه ( 748: تع ثمان الذ ه يب  الش افعي  ) يم ي  , 1320 /3, جحتقيق: دار املشكاة للبحث العلمي ، إبشراف أيب مت 
 .م2001 -ه  1422الطبعة: األوىل، , الناشر: دار الوطن للنشر

 .366 /9( جممع الزوائد ومنبع الزوائد للهيثمي ج 12
 .272 - 3/267ج( املدخل البن احلاج 13
املؤلف: أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو , املنهاج القومي ( 14

 .م2000 - ه 1420الطبعة: األوىل  , الناشر: دار الكتب العلمية, 215, ص  ه (974: ت العباس )
 .2363 رقم املسلسل م,2013/ 30/05:  التاريخ,  alifta.org www.dar, ( موقع دار اإلفتاء املصرية15
 .272 - 3/267( املدخل البن احلاج ج16
 . 33/285( الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية ج17
د بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر املؤلف: أبو حممد حممود بن أمح, عمدة القاري شرح صحيح البخاري( 18

املبدع يف  , و 3/267, واملدخل البن احلاج جبريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث العريب , 8/158, جه (855: تالدين العيىن )

http://www.dar/
http://www.dar/
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, 2/270, ج ه (884: ت املؤلف: إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين ), شرح املقنع
 . م1997 -ه  1418الطبعة: األوىل، , لبنان  - الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت

 .2/233( رد احملتار على الدر املختار البن عابدين ج19
, 228 /2, ومواهب اجلليل شرح خمتصر خليل ج228, ومراقي الفالح ص  142 /2( فتح القدير للكمال بن اهلمام ج20

املؤلف: زكري بن حممد بن زكري , أسىن املطالب يف شرح روض الطالب, و 3/126مذهب اإلمام الشافعي ج والبيان يف 
, والكايف يف فقه اإلمام  الناشر: دار الكتاب اإلسالمي, 1/335, جه (926: تاألنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي )

 . 3/408وتصحيح الفروع ج , والفروع2/149, وكشاف القناع عن منت االقناع ج1/376أمحد ج
, وحاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور االيضاح ص  33/289( الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية ج21
617. 
 , وصححه احملقق أمحد شاكر .1751, برقم 2/368, جمسند أهل البيت( رواه أمحد, املسند, 22
 / 2, جه (772: تمشس الدين حممد بن عبد هللا الزركشي املصري احلنبلي )املؤلف: على خمتصر اخلرقي,  شرح الزركشي( 23
شرح زروق على منت الرسالة البن أيب زيد , و م1993 -ه  1413الطبعة: األوىل، , الناشر: دار العبيكان , 358,  357

, ه (899: تاملعروف ب  زروق )املؤلف: شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أمحد بن حممد بن عيسى الربنسي الفاسي، , القريواين
 . م2006 -ه  1427الطبعة: األوىل، , لبنان  -الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت , 1/434, جأعتىن به: أمحد فريد املزيدي

, واإلطعام عن أموات أهل اإلسالم مشروعية االجتماع , مقالة بعنوان: www.alukah.net( موقع األلوكة الشرعية, 24
  .ه23/6/1438 - م22/03/2017 ًتريخ اإلضافة, الطاهر زيينالكاتب: 

 , وصححه احملقق أمحد شاكر . 6905, برقم 6/387( رواه أمحد, املسند, ج25
كفاية    =حاشية السندي على سنن ابن ماجه , و 283,  2/282ملبدع شرح املقنع ج, وا320 /5( اجملموع شرح املهذب ج26

 /1, جه (1138: تاملؤلف: حممد بن عبد اهلادي التتوي، أبو احلسن، نور الدين السندي ), احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه
 .بريوت -الناشر: دار اجليل , 490
 .11349, برقم 2/487, جقالوا يف اإلطعام عليه والنياحة ما( رواه ابن أيب شيبة, املصنف, كتاب اجلنائز, 27
 ن ج ى بن عثمان بن أسعد بن املنجى التنوخي احلنبلي ) :, املؤلفاملمتع يف شرح املقنع( 28

دراسة , ه (695-631زين الدين امل
 .م2003 -ه  1424الطبعة: الثالثة، , 1/656, جوحتقيق: عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش

, مشروعية االجتماع واإلطعام عن أموات أهل اإلسالم , مقالة بعنوان: www.alukah.net( موقع األلوكة الشرعية, 29
  .ه23/6/1438 - م22/03/2017 ًتريخ اإلضافة, الطاهر زيينالكاتب: 

 .11346, برقم 2/487, جما قالوا يف اإلطعام عليه والنياحة( رواه ابن أيب شيبة, املصنف, كتاب اجلنائز, 30
 .11347, برقم 2/487, جما قالوا يف اإلطعام عليه والنياحة( رواه ابن أيب شيبة, املصنف, كتاب اجلنائز, 31
املؤل  ف: أب  و نص  ر إمساعي  ل ب  ن مح  اد اجل  وهري الف  ارايب , الص  حاح ًتج اللغ  ة وص  حاح العربي  ةال  ر ْزء : املص  يبة، واجلم  ع: أألرزاء. ( 32

 - ه  1407الطبع ة: الرابع ة , ب ريوت -الناش ر: دار العل م للمالي ني , 1/138, جحتقيق: أمحد عبد الغفور عطار, ه (393: ت)
 م.1987

 .11348, برقم 2/487, جما قالوا يف اإلطعام عليه والنياحة( رواه ابن أيب شيبة, املصنف, كتاب اجلنائز, 33
 .597 /2( حبر املذهب للرويين ج34

http://www.alukah.net/
https://www.alukah.net/authors/view/home/2093/
http://www.alukah.net/
https://www.alukah.net/authors/view/home/2093/


124 
 

 

املؤل  ف: ع  الء ال  دين حمم  د ب  ن )حمم  د أم  ني , ق  ره ع  ني األخي  ار لتكمل  ة رد احملت  ار عل  ي »ال  در املخت  ار ش  رح تن  وير األبص  ار«( 35
الناش   ر: دار الفك   ر , 7/246, جه    (1306: تعاب   دين( ب   ن عم   ر ب   ن عب   د العزي   ز عاب   دين احلس   يين الدمش   قي )املع   روف ابب   ن 

 .لبنان  -للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
 .2/410( املغين البن قدامة ج36
ذ ري ) املؤل  ف: أمح  د ب  ن حي  ىي ب  ن ج  ابر ب  ن داود, مج  ل م  ن أنس  اب األش  راف. ليلت  ني م  ن املدين  ة بع  د عل  ى :النقي  ع( 37 : تال  ب ال 
 -ه       1417الطبع     ة: األوىل، , ب     ريوت -الناش     ر: دار الفك     ر , 526 /5, جحتقي     ق: س     هيل زك     ار وريض الزركل     ي, ه      (279
 .م1996

 , وقال حمققاه: إسناده قوي.3332, برقم5/221, جابب اجتناب الشبهاترواه أبو داود, السنن, كتاب البيوع, ( 38
 . 33/290, والفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية ج617مراقي الفالح ص  ( حاشية الطحطاوي على 39
: ت املؤلف: احلسن بن أمحد بن يوسف بن حممد بن أمحد الرُّابعي الصنعاين ), فتح الغفار اجلامع ألحكام سنة نبينا املختار( 40

الطبعة : األوىل ، , دار عاَل الفوائد الناشر :, 3/1296, جاحملقق : جمموعة إبشراف الشيخ علي العمران  (,ه 1276
 .208 /11, والبناية شرح اهلداية للعيين ج ه 1427

 ( املرجعني السابقني. 41
 .2/241( رد احملتار على الدر املختار البن عابدين ج42
 .16 /11( بذل اجملهود يف حل سنن أيب داود ج43
: ت عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املؤلف: أبو , مسند اإلمام أمحد بن حنبل( رواه أمحد, 44
إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن , 22509, برقم 37/185, جعادل مرشد، وآخرون  -احملقق: شعيب األرنؤوط , ه (241
 , وقال حمققوه: إسناده قوي.م2001 -ه  1421الطبعة: األوىل، , الناشر: مؤسسة الرسالة, الرتكي
املؤلف: أبو احلسن عبيد هللا بن حممد عبد السالم بن خان حممد بن أمان هللا بن , عاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحر ( م45

اجلامعة   -الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء , 5/481(, جه 1414: ت حسام الدين الرمحاين املباركفوري )
 .م1984 - ه  1404 - الطبعة: الثالثة, بنارس اهلند -السلفية 

منار القاري . در من تلبينة، وهي حساء من دقيق وعسل، أو من دقيق ولنبأي أمرت أن يطبخ ق  : أي أمرت بربمة من تلبينة( 46
عين بتصحيحه ونشره: بشري حممد , راجعه: الشيخ عبد القادر األرنؤوط, املؤلف: محزة حممد قاسم, شرح خمتصر صحيح البخاري

اململكة العربية   -اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطائف  -البيان، دمشق , الناشر: مكتبة دار, 147 /5, جعيون 
 . م1990 -ه   1410عام النشر: , السعودية

. فتح الباري شرح صحيح البخاري  البن حجر  اوقد يكون معه اللحم غالبً  ,معروف وهو ما يصنع مبرق اللحم: الث ر يد( 47
 . 1/94ج

جممع حبار األنوار يف  املسرتيح كامل النشاط. :أي مرحية له، واجلمام ,بفتح ميم وجيم، ويقال بضم ميم وكسر جيم :ةم  جم   ( 48
, ه (986: ت الكجرايت )املؤلف: مجال الدين، حممد طاهر بن علي الصديقي اهلندي الف ت ين  , غرائب التنزيل ولطائف األخبار

 .م1967 -ه  1387الطبعة: الثالثة، , الناشر: مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية, 395 /1ج
, وصحيح مسلم,  5417, برقم 7/75صحيح البخاري, كتاب األطعمة, ابب التلبينة, جواللفظ للبخاري, متفق عليه, ( 49

 .2216, برقم 4/1736جكتاب السالم, ابب التلبينة جممة لفؤاد املريض, 
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:  التاريخ,  alifta.org www.dar,  , وموقع دار اإلفتاء املصرية266 /22ج الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم( 50
 .167رقم املسلسل م,09/06/2008
 . 257 /36ج البحر احمليط الثجاج يف شرح صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج( 51
املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء، البصري، البغدادي املعروف , الطبقات الكربى( رواه ابن سعد, 52

الطبعة:  , بريوت -الناشر: دار الكتب العلمية , 22,  4/21, جحتقيق: حممد عبد القادر عطا, ه (230: تاببن سعد )
  رواه الطرباين، وفيه علي بن زيد، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال اهليثمي: , و م1990 -ه  1410األوىل، 

 .196,  195 /5جممع الزوائد للهيثمي ج
, اإلسالم مشروعية االجتماع واإلطعام عن أموات أهل , مقالة بعنوان: www.alukah.net( موقع األلوكة الشرعية, 53

  .ه23/6/1438 - م22/03/2017 ًتريخ اإلضافة, الطاهر زيينالكاتب: 
 .2/100( البدر املنري البن امللقن ج54
ويف , ه (970: تاببن َنيم املصري )املؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف , البحر الرائق شرح كنز الدقائق( 55

وابحلاشية: منحة اخلالق البن , ه (1138آخره: تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي الطوري احلنفي القادري )ت بعد 
على رسالة بن أيب زيد , والفواكه الدواين 2/211الناشر: دار الكتاب اإلسالمي, والبيان والتحصيل ج ,1/349ج, عابدين

, واحمللى البن 2/161, وكشاف القناع ج2/597وحبر املذهب ج, 1/144واجملموع شرح املهذب ج, 2/291جريواين الق
 . 140 /12حزم ج

 . 2/420, وهناية احملتاج إىل شرح املنهاج ومعه حاشيتا الشرباملسي والرشيدي ج356,  355فتاوى الشباب ص  ( 56
 . 113( سورة التوبة, اآلية: 57
ابب قوله: }ما كان للنيب متفق عليه, واللفظ للبخاري, صحيح البخاري, كتاب تفسري القرآن,  .113اآلية:  سورة التوبة,( 58
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